


Hämeenlinnassa ja Iittalassa osallistettiin nuoria asemien 
kehittämiseen Virtaa-asemille työpajoissa keväällä 2017. Projekti on 
osa Liikenneviraston liikkumisen ohjauksen hanketta. Hankkeen 
yhteistyökumppaneina ovat Hämeenlinnan kaupunki ja Nuorten 
Akatemia. Iittalan työpajassa lisäksi tukena Linnan kehitys ja ELY-
keskus. 

Tässä kooste nuorten ideoista Iittalasta. Työpajassa oli 45 osallistujaa. 
Osallistujat olivat seiskaluokkalaisia Iittalan yhtenäiskoulusta. 
Työpajassa ideoitiin liikkumispalveluita Iittalaan sekä sitä, mitä 
tarkoittaa liikkuvien ihmisten kylä Iittalassa. 

Työpajassa kuulimme ideoinnin inspiraatioksi asiantuntija-alustuksen 
matkaketjuista ja uudenlaisista jakamispalveluista Helsingin kaupungin 
ympäristösuunnittelija Mia Malinilta sekä kuulumisia Iittalan iLaakso -
hankkeesta, naivistisesta asemasta sekä asemanseudun 
kehityssuunnitelmista Linnan kehityksen yritys- ja 
kaupunkikehityspalveluiden kehittäjä Pia Niemikotkalta. 



Työpaja rakentui kolmesta osioista. Aluksi työpajan vetäjät ja 
osallistujat tutustuivat toisiinsa muutaman ryhmäytymisharjoituksen 
avulla. Päivän teemaan virittäydyttiin toiminnallisin harjoituksin ja 
muutaman kilpailun avulla. 

Työpaja aloitettiin listaamalla mahdollisimman paljon Iittalan
nykyiseen ja tulevaisuuden liikkumismahdollisuuksiin liittyviä ideoita. 
Tämän jälkeen kuultiin muutama asiantuntija-alustus joiden jälkeen 
ryhdyttiin ideoimaan uusia ideoita tavaroiden/ihmisten kuljettamiseen, 
ruuan tai ostosten kuljettamiseen, uusiin digitaalisiin palveluihin sekä 
aseman seudun kehittämiseksi. Nuoret saivat äänestää kavereiden
ideoista kiinnostavimpia, jonka perusteella valittiin idea jatkotyöstöön. 
Jatkotyöstö tehtiin tätä varten räätälöityä ideapaperia hyödyntäen. 
Ideapaperille nuoret esittelivät yksityiskohtaisemmin idean toimivuutta 
ja ominaisuuksia sekä tekivät kollaasitekniikalla myös visualisoinnin 
ideastaan.  

Työpajan päätteeksi oppilaat esittelivät työstetyt ideansa muille 
ryhmille sekä opettajille.  Jokainen oppilas sai raikuvat aplodit. Nuoret 
pääsivät myös äänestämään innostavinta konseptia. Äänestyksen 
voittanut työryhmä palkittiin leffalipuilla nuorisopalveluiden toimesta. 
Lopulliset tuotokset asiantuntijakommentteineen menevät myös 
näyttelyyn koululle työpajan päätteeksi.  
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Aseman seudun palvelut Uudet digitaaliset palvelut 

Sovellukset: sellainen jolla voisi 

tilata kotiin Iittalasta lasia, 

elokuvien tilaus, kultasuklaan 

kuljetuspalvelu, 

ruokaostosapplikaatio, 

bussiaikataulusovellus, iittalan s-

market – sovellus, Iittala food 

(ruuan tilaus kotiin), sovellus jolla 

voi varata pyörän, taksi 

applikaatio. 

Muut: über- taksi, yhteiskuljetus, 

pizza online, robottihoitajat 

vanhustentaloihin, Iittalan pizza-

kebab Wolt;iin, digitaalinen taulu 

juna-ajoille, enemmän bussi- ja 

juna-aikoja. 

Uudet kaupat tai palvelut: 

kauppakeskus, uimahalli, juna-

asemalle pikaruokaravintola, iso 

tavaratalo (esim. Prisma), tori,

elokuvateatteri josta voidaan vuokrata 

elokuvia, uimahalli, kesäteatteri, 

huvipuisto, jäähalli, kylpylä, 

kiipeilykeskus, keilahalli, lasimäki, 

turistikauppa, tivoli, pikkuliikkeitä 

(esim. H&M), karkkikauppa,

leirikeskus, ravintolalaiva. 

Aseman tuunaus: Naivistinen 

teleportti, opasteet lasimäelle,  

unicornin vuokrauspalvelu, yhteinen 

sauna, yhteinen puutarha (palmu, 

kasviksia, kukkia), esiintymislava,

Iittala- kyltti asemalle (vrt. Hollywood 

–kyltti), asemalle istutukset, chilli

room, liitoasema.

Harrastusmahdollisuuksien 

monipuolistaminen: harrastuspaikat, 

Iittalan kentille tekonurmi, paremmat 

uimarannat (keikkala, 

urheilukentänranta, heinu),

uudistuneita leikkipuistoja, 

pururadalle kuntoilulaitteita.



Ihmisten /tavaroiden kuljetus Ruuan tai ostosten kuljetus 

Kuljetusvälineet: Bussiasema, 

metro, lentokenttä, valjaskuljetus, 

palvelutaksi, Iittalaa kiertävä 

vesiliukumäki millä voi liikkua mihin 

tahansa, pyörävaunut, segway,

rekikuljetus, hävittäjät, vuokrattavia 

kulkuneuvoja.

Uudet innovaatiot: puusta tehty 

bussiasema, ilmatunneli, hooverin

vuokraus, kimppakyyti, 

laivasauna, kanava Vanajaveteen 

jotta pääsee veneellä, 

postilaatikkoihin lappuja.

Ruuantilaus kotiin (pyörillä ruuan 

kuljetus), jäähdytetty 

ruokapostilaatikko, koulutettu 

ruokakoira, kauppa-auto, ruoka-

automaatit, vuokrattava 

ruokakärry, Droneilla kuljetus, 

kesätyötä nuorille 

pyöräkuljetuksilla, kouluun 

välipala-automaatti.



Työpajassa nuoret ideoivat aktiivisesti uusia liikkumisen palveluita Iittalaan. 

Alustuksessa kerroin kestävästä liikkumisesta, tulevaisuuden 

liikkumisnäkymistä ja uusista palveluista. Nuorilla oli paljon ideoita teemaan. 

Jo heti ensimmäisessä tehtävässä, jossa nuoret listasivat Iittalan nykyisiä ja 

tulevaisuuden liikkumismuotoja, kaikki ryhmät olivat täysillä mukana. 

Seuraavassa tehtävässä nuoret pääsivät ideoimaan uusia palveluita Iittalaan. 

Ideat olivat todella monipuolisia aina teleportista tekonurmeen. Ilahduttavaa 

oli, että monissa ideoissa korostui ihmisten liikkuminen ja hyvinvointi, kuten 

kylpylässä, maauimalassa ja hooverpuistossa. Myös Iittalaan saapuvia 

matkailijoita oli huomioitu monessa ideassa, esimerkiksi kahvilalaivassa ja 

opastepolussa Lasimäelle. Monien ideoiden, kuten teleportin, Iittalan kyltin, 

kylpylän ja opastepolun, taiteellisuus ilahdutti ja se sopiikin hyvin Iittalan 

naivistiseen teemaan. Lisäksi ideoissa oli hyödynnetty myös uusia 

innovaatioita, esimerkiksi yksi ryhmä innostui ideoimaan robotiikan 

mahdollisuuksia tavarankuljetukseen dronekuljetuspalvelukonseptissa. 

Miehittämättömät liikkumis- ja kuljetuslaitteet sekä muu robotiikka onkin 

voimakkaasti kasvava kehitysala myös maailmalla. Kaikki nuorten ideat olivat 

luovia, mutta silti toteuttamiskelpoisia. Toivottavasti mahdollisimman moni 

näistä pystyttäisiin toteuttamaan Iittalassa.

Helsingin ympäristöpalveluiden ympäristösuunnittelija 
Mia Malin 



Nuorten joukko ryhtyi innostuneena ideoimaan erilaisia tapoja liikkua Iittalassa 

nyt ja tulevaisuudessa sekä uudenlaisia digitaalisia ja konkreettisia 

liikkumispalveluita, millä saataisiin Iittalasta liikkuvien ihmisten kylä. 

Työpajassa kuulimme ideoinnin inspiraatioksi asiantuntija-alustuksen 

matkaketjuista ja uudenlaisista jakamispalveluista Helsingin kaupungin 

ympäristösuunnittelija Mia Malinilta sekä kuulumisia Iittalan iLaakso -

hankkeesta, naivistisesta asemasta sekä asemanseudun 

kehityssuunnitelmista Linnan kehityksen yritys- ja kaupunkikehityspalveluiden 

kehittäjä Pia Niemikotkalta. Vaikutti siltä, että nuoret halusivat vaikuttaa 

erityisesti näihin asemanseudun suunnitelmiin.

Nuoret ideoivat esimerkiksi erilaisia robotiikkaa hyödyntäviä 

tavarankuljetuspalveluita, erilaisia ulkoliikuntamahdollisuuksia Iittalaan ja 

lasitehtaan inspiroimana monenlaisia matkailijoiden liikkumista helpottavia 

sähköisiä ja konkreettisia palveluita. Ideat olivat hyvin käytännöllisiä, 

tarpeellisia ja ajankohtaisia. 

Oli ilo päästä ihan Iittalan ytimeen innokkaan porukan kanssa ideoimaan! 

Näyttelyssä Iittalan yhtenäiskoululla pääsee tutustumaan nuorten ideoihin 

myös lähemmin. 

Lisätiedot: Reija Arnberg reija.arnberg@nuortenakatemia.fi
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